
Preu des de 87€* 
 
Punt de trobada: Parc Natural de la Serra de 
Collserola  
 
Durada: Dia complert   
 
Autèntic: Descobrir un hort de productes 
km.0 a la vora de la ciutat i recollida del to-
màquet  Mandó 

SERVEIS INCLOSOS: Visita guiada hort amb 
productes de proximitat amb recollida de 
tomàquet Mandó i vermut. Dinar. 

SERVEIS NO INCLOSOS: Trasllats. Àpats no 
esmentats. 

 
(*)Preu per persona. Mínim 4 adults 

Preu per nens/es des de: 40€  

Telèfon +34 936 57 12 21 · reservas@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com 

Soc en Paul, us  
espero al nostre 

hort per descobrir 
la tècnica del seu 

cultiu. 

Jornada rural i  
cultural 
Sant Cugat del Vallès és una de les Viles Florides de la co-
marca del Vallès Occidental. Els seus nombrosos i cuidats 
espais verds són un dels seus signes d’identitat. Història, 
cultura i tradició convergeixen en aquesta ciutat diversa, 
on l’agricultura de proximitat també hi juga un paper im-
portant.  Sabíeu que a Sant Cugat es produeix el famós 
tomàquet Mandó de Collserola?  

 

Us convidem a sentir la natura en una jornada màgica 
apropant-vos a la vida al camp; visitareu un hort i us ense-
nyaran la importància de l’agricultura lliure de productes 
químics. El Paul us rebrà a la seva masia familiar i us expli-
carà històries sobre els seus inicis i com han evolucionat 
els seus cultius i mètodes de producció. Passejant per la 
finca, viureu l’experiència de recollir amb les vostres 
mans els tomàquets Mandó en el seu punt òptim de ma-
duresa. A continuació, tastareu junts els productes locals i 
frescs de l’hort. En acabar, agafareu els vostres tomà-
quets i us dirigireu al restaurant de l’Àlex, ubicat en una 
antiga nau que conserva les seves voltes de fins a 12 me-
tres d’alçada.  

 

Després de carregar piles, us recomanem passejar pel 
centre de la ciutat, observar les emblemàtiques cases mo-
dernistes, descobrir els seus comerços i sentir-vos com un 
local més, fent una parada dolça a la pastisseria d’en Gui-
llem, on trobareu productes artesans i ecològics.  

 

Descobreix Sant Cugat a: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible tots els dimecres d’agost i setembre 


